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COVID19 અસરગ્રસ્ત પરરવારો માટે આજીરવકા સપોટટ  માટે અમારી પાસે 

પહોોંચો 

 

જીવકા સાથી પહેલ રવશ ે

જીવકા સાથી પહેલ ભારતના COVID19 કટોકટીના જવાબમાાં ભારતકેસસ (સીએસઆરબોક્સ ફાઉન્ડેશન 

દ્વારા લાંગર કરાયેલ) દ્વારા બહુ-હહસ્સેદારીની પહેલ છે, આ મુહકકલસમયમાાં COVID19 પીહડતોનાાં 

પહરવારોન ે મદદ કરવા માટે. અમે જરૂહરયાતમાંદ પહરવારોન ે સ્વ-નોાંધણી અથવા નામાાંકન દ્વારા 

ઓળખવા માટે હેલ્પલાઇન સેટ કરી છે અને ત્યારબાદ પહેલ માગસદશસન અને સાંસાધનની જોગવાઈઓ 

હેઠળ શ્રેષ્ઠ સાંભહવત સહાયતા માટે તેઓ સુધી પહોાંચીએ છીએ. 

જો તમે કોપોરટે છો અન ેતમારા કે્ષત્ર માટે આની શરૂઆત કરવા માાંગતા હો, તો અમે તમન ેમદદ કરી 

શકીએ છીએ. આ પહેલ સીએસઆર પાલન, અહેવાલ અને કેસ અધ્યયન હવકાસ માટેના દરકે પ્રોજકે્ટ 

લાભાથીઓને ટરેક કર ેછે, તેનુાં સાંચાલન કર ેછે, અમલીકરણ કર ેછે, મોહનટર કર ેછે અને અહેવાલ આપે છે. 
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મુશ્કેલી 

ભારત અભૂતપૂવસ COVID-19 કટોકટીનો સામનો કરી રહ્ુાં છે અન ે30 મી મે 2021 સુધીમાાં COVID19 ને 

કારણે 3 લાખ લોકોનાાં મોત નીપજ્ાાં છે. આ COVID19 ને કારણે વૈહિક જાનહાહનના લગભગ 9% 

જટેલા છે. છેલ્લા 15 મહહનામાાં ભારતની લગભગ 2% વસ્તી (2.7 કરોડ) કોરોનાવાયરસ દ્વારા ચેપ લગાવી 

છે અન ેઅમે હજી પણ 75000 COVID19 કેસ / હદવસની ગણતરી કરી રહ્ા છીએ. 

કટોકટીના ધોરણ અન ે તીવ્રતાને જોતા, હજારો પહરવારોએ રોજીરોટી કરનાર એકમાત્ર ગુમાવ્યો છે, 

પહરવારોન ેઆજીહવકાની કટોકટીમાાં મૂકી દીધા છે. જ્ાર ે કેટલાક લોકો કે જઓે સાંગહઠત કે્ષત્રનો ભાગ 

હતા અન ે તેમને એમ્પ્લોયર-વ્યાખ્યાહયત લાભો હતા, તેમના પહરવારોન ે કાંપનીઓ અને પીઅર-નેટવકસ  

તરફથી યોગ્ય ટેકો મળી રહ્ો છે, પરાંતુ જ ેલોકો અસાંગહઠત કે્ષત્રમાાં નોકરી કરતા હતા, તેઓ પોતાનાાં 

નાના ધાંધા ચલાવતા હતા અથવા દૈહનક વેતન મેળવતા હતા. કામદારો, તેમના પહરવારો એક મોટી ખોટ 

છે. તેમની પાસ ેન તો વૈકહલ્પક આજીહવકાની તકો છે, ન સામાહજક સુરક્ષા કાયસક્રમો હેઠળ તેમન ેઆ 

મુકકેલ સમયમાાં પસાર થવા માટે વૈકહલ્પક સહાય અથવા વૈકહલ્પક સહાય આપવા માટે કોઈ નોાંધપાત્ર 

કવરજે નથી. 

આ ઉપરાાંત, ઘણા એવા છે કે જમેણે COVID19 ને લીધે આજીહવકા ગુમાવી દીધી છે અન ે નજીકના 

ભહવષ્યમાાં ભાગ્ય ે જ તેમને આજીહવકાના હવકલ્પમાાં પાછા આવવાની આશા છે. આનાથી તેમના 

પહરવારો ગાંભીર અહસ્તત્વના સાંકટ તરફ દોરી ગયા છે.  

ભારતકેરસ જીરવકા સાથી  

જીવકા સાથી એ ખાસ કરીને આજીહવકા મેળવનારાની ખોટ સાથે, હસહવડ અસરગ્રસ્ત પહરવારો સુધી 

પહોાંચવાની અન ેતેમના માટે આજીહવકાનો માગસ બનાવવા માટે જરૂરી સપોટસને સમજવાની પહેલ છે. 

જીહવકા સાથી, કુટુાંબના મુખ્ય સભ્યો, પ્રાધાન્ય સ્ત્રી અથવા કુટુાંબની અન્ય પુખ્ત સભ્ય માટેના 

આજીહવકાના અાંતને બનાવવાની પર ધ્યાન કેહન્િત કર ે છે. આમાાં માઇક્રો-એન્ટરપ્રાઇઝની સ્થાપના 

અથવા આજીહવકા આધાહરત તાલીમ આપવાનો સમાવેશ થાય છે અન ેત ેપછી એન્ટરપ્રાઇઝ સેટ કરવા 
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અથવા સ્વ-રોજગારથી જોડાયેલ હસ્કહલાંગ / તાલીમ આપવા માટે નાણાકીય સહાયનો હવસ્તાર કરવામાાં 

આવે છે. 

જો તમે આવા કોઈ પણ કુટુાંબને જાણો છો કે જણેે COVID19 ને કારણે પાછલા 15 મહહનામાાં તેમની 

મુખ્ય આજીહવકા ગુમાવ્યુાં છે અથવા રોજી રોટી કમાવનારની આજીહવકા ગુમાવી છે, તેન ે પગભર પર 

લાવવાના અવકાશથી, તમે અમારી ભારતકેસસ શેર કરી શકો છો. 'જીહવકા સાથી નાંબર 022-489-30000 

તેમની સાથે. અમારી સાથે નોાંધણી કરવામાાં તેમની સહાય માટે તમે તેમની સાથે વેબ-હલાંક 

https://www.bharatcares.org/jeevika-saathi પણ શેર કરી શકો છો. તમે નાંબર ઉપર અથવા 

ઉપરની વેબ-હલાંકનો ઉપયોગ કરીન ેકુટુાંબને સીધા જ નામાાંહકત કરી શકો છો. 

અમે ધીર ેધીર ેઅમારી ઉકેલોની ટીમ અને નેટવકસને ભારતભરમાાં હવસ્તૃત કરી રહ્ા છીએ અન ેજરૂરી 

પહરવારજનોને ટેકો આપવા માટે પ્રયત્નશીલ પ્રયત્ન કરીશુાં. અમે નીચેના રાજ્ોમાાં (16 જૂન) ટેકો સાથે 

પ્રારાંભ કરી રહ્ા છીએ: 

• ગુજરાત 

• રાજસ્થાન 

• મહારાષ્ટ્ર  

• કણાસટક 

ત ેકેવી રીતે કામ કર ેછે?  

એકવાર અમને સહાય-લાઇન અન ે/ અથવા વેબસાઇટ પર નામાાંકન પ્રાપ્ત થઈ જાય, પછી આપણી બેક-

એન્ડ ડ્ય-ુહડહલજન્સ ટીમ માન્યતા માટે સાંબાંહધત પહરવાર સુધી પહોાંચશે અન ેસમસ્યાની તીવ્રતા માટે વધુ 

આાંતરદૃહષ્ટ્ મેળવશે. કેટલાક હકસ્સાઓમાાં જ્ાાં અમે કેસને માન્ય કરવા માટે સમથસ નથી, અમે જમીન પર 

માન્યતા પ્રહતહનહધઓની રજૂઆત કરીશુાં. આમાાં અમને થોડો સમય લાગશ.ે એકવાર ‘માન્યતા’ ટીમે 

એહ્લકેશનને માંજૂરી આ્યા પછી, અમારી પ્રોગ્રામ ટીમ કેસન ેજોશ ેઅને કુટુાંબના મુખ્ય સભ્યને તેમની 

પસાંદગીઓ અન ે સ્થાહનક વસ્તી હવષયક સાથે ગોઠવણીમાાં જીવનહનવાસહના મોડેલ હવકસાવવા માટે 

આજીહવકા સહયોગીની હનમણૂક કરશ.ે 

  

https://www.bharatcares.org/jeevika-saathi
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કેમ કે આ પહેલ માટે સઘન પ્રયત્નો અન ે નોાંધપાત્ર સાંસાધન પૂલની જરૂર છે, તેથી અમે દરકે કેસમાાં 

સપોટસ  કરી શકતા નથી. ફક્ત ચકાસાયેલ અન ેમાન્ય કેસોને જ ભારત કેરસે દ્વારા ટેકો આપવામાાં આવશે. 

તે પહરવારોન ેપ્રાધાન્ય આપવામાાં આવશે જ્ાાં આજીહવકા મેળવનારાના જીવનનુાં નુકસાન થયુાં છે. 

જીવનહનવાસહના મોડેલની નોાંધણી અન ેઅમલની એકાંદર પ્રહક્રયામાાં સ્થાન, કુટુાંબના સભ્યોના હહત, ચાલુ 

લ lockક-ડાઉન પહરહસ્થહત વગેરનેા આધાર ે 4-12 અઠવાહડયા લાગે છે, સૂક્ષ્મ-ઉદ્યોગો માટે ઓછી 

આહથસક સાંભાવનાવાળા થોડા ભૌગોહલક ક્લસ્ટર અથવા કોઈપણ સારા-યોગ્ય આજીહવકાના મ 

modelડેલ આ તબકે્ક આ પહેલથી અસુરહક્ષત રહી શકે છે. 

 

 

 

 

 

 

રરિસ્ટર (1 

રિવસ) 

 
 

1. હેલ્પલાઇન 

2. વેબસાઇટ 

 

માન્યતા (રિવસ 

3-15)  

 

 
 

1. ઓનલાઇન 

2. જમીન પર 

3. સ્વીકારો / 

છોડો 

 

પ્રોગ્રામ ટીમ (16-

30 રિવસ) 

 

1. મેહપાંગની જરૂર 

છે 

2. સોલ્યુશન 

હડઝાઇન 

 

લાઇવરલડ્સ 

સપોટટ  (ડે 31-90) 

  

 

 
 

 

1. તાલીમ  

2. સેટ અપ અન ે

સાથ સહકાર 
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માઇક્રો-ઉદ્યોગસાહરસક બનાવવાની અમારી સફળતાની 

વાતાટઓ 

અોંિરલ ખરાટ ફેશન કાટટ -પુના  

અાંજહલ ખારત, તેજસ્વી યુવાન હસાંગલ પેરન્ સ છે જ ેમહારાષ્ટ્રના 

પૂનામાાં એક સ્કૂલમાાં પટાવાળા તરીકે કામ કરતી હતી. રોગચાળો 

તેના બેકારીન ેરજૂ કર ેછે. અાંજહલ લાાંબા સમયથી કૃહત્રમ ઝવેરાત 

અન ેસૌાંદયસ પ્રસાધનોની પોતાની દુકાન ઉભી કરવા પ્રયાસ કરતી 

હતી. અાંજહલને હવે ફેશન કાટસ  માટે પુશ કાટસ  અન ેસ્ટોકની સહાય 

મળી છે. તે પોતાની સ્વ્નાની કાટસ  જોઈન ેતેના આાંસુ રોકી શકી 

નહીાં. તેને પ્રારાંહભક હેન્ડ હોહલ્ડાંગ અન ે વેચાણ તાલીમ સાથે 

બાંગડીઓ, હક્લ્સ, હપન, હબાંદી, કેટલીક કોસ્મેહટક્સ અને 

બ્રાહન્ડાંગ કીટ જવેી ચીજો આપવામાાં આવી હતી. અજનાલી હવે 

તેના ઉત્સાહથી સાચા ઉદ્યમમાાં ઉત્સાહભેર સામેલ થઈ ગઈ છે, 

અન ેલોકડાઉન અન ે હાલના સાંજોગોમાાં તેણીની ભાવનાને માફ 

કરવા દેતી નથી. તેણી પાસે આઇટમ્પસને વધુ વૈહવધ્યીકરણ આપવાની, નજીકના ભહવષ્યમાાં અન્ય 

સમુદાયની મહહલાઓને ઉદ્યમી બનવા માટે શામેલ કરવાની યોજના છે. 

 

રમરથલી ઇડલી ડોસા પેસ્ટ મેરકોંગ સેન્ટર-કોઈમ્બતુર  

મૈહથલી, એક હવધવા, કોઈમ્પબતુરના ઇહદકરાય હજલ્લામાાં રહે છે. તે 

પૂવસ-કોહવડ સમયમાાં દૈહનક વેતન મજૂર તરીકે કામ કરતી હતી. 

રોગચાળો હોવાથી, તેની આવકને ભાર ેફટકો પડ્યો હતો અન ેતેણ ે

રોહજાંદા ખચસ માટે તેના ભાઈ પર હનભસર રહેવુાં પડ્યુાં હતુાં. ભારતકેસસ 

અન ે સીએસઆરબોક્સના સમથસનથી, હવે હમહથલીને ઇડલી ડોસા 
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પેસ્ટ મેહકાંગ સેન્ટરની સ્થાપના દ્વારા સશહક્તકરણ કરવામાાં આવ્યુાં છે, જ ે તેણી તેના ભાઇ અન ે

સમુદાયના અન્ય સભ્યોના સમથસનથી ચલાવ ેછે. તે હક.ગ્રા. દ્વારા પસે્ટ તેના ગ્રાહકોને વેચ ેછે અન ેહવે તે 

સમુદાય અને પાડોશમાાં પણ સારો તાલમેલ બનાવેલ છે. કેન્િમાાં થોડા સફળ મહહના પછી, તેણીને હમહન 

ઇડલી-ડોસા સેન્ટર શરૂ કરવાની પ્રેરણા મળી, જ્ાાં લોકો કાાં તો જમવા માટે આવી શકે અથવા ઘર ે

પાછા પાસસલ લઈ શકે. 

સેલ્વી મસાલા (મસાલા) રનમાટણ કેન્ર 

સેલ્વી કોઈમ્પબતુરની આટ્ટીકુટાઇમાાં રહે છે. તેણીનો ચાર પહરવાર 

છે. ત ેઅન ેતેના પહત બાંનએે રોગચાળાને કારણે આવકનો સ્રોત 

ગુમાવ્યો, જનેાથી કુટુાંબ લાચાર અન ેdeep ાંં ડો ulating ાંં ડો સાંચય 

થયો. આકારણીમાાં જાણવા મળયુાં કે સેલ્વી ઘરની મદદની સાથે 

સુકા મસાલા પાવડર તૈયાર કરવામાાં કુશળ હતા. 

 

આ કુશળતાનો લાભ મેળવીને, સેલ્વીને હવે તેના મસાલા બનાવવાનુાં એકમ શરૂ કરવા અન ેતેણીને તેના 

માટે આવક પેદા કરનારી પ્રાથહમક સ્રોત તરીકે મુખ્ય પ્રવાહહત કરવા માટે સમથસન આપવામાાં આવ્યુાં છે. 

તેણીને કાચી સામગ્રી, મશીનો અન ેઅન્ય તમામ જરૂરી ચીજો આપવામાાં આવી છે. સેલ્વીએ હવે તેના 

ઘરના આાંગણામાાં એક નાનકડો વકસસ્ટેશન કમ શોપ એહરયા બનાવ્યો છે. તેણી તેના પહરવારના 

સભ્યોની સહાયથી એન્ટરપ્રાઇઝ સ્કેલ અપ કરવાની યોજના ધરાવ ેછે.  

કોપોરટે ભાગીદારી / સીએસઆર સહયોગ અથવા કોઈપણ કે્વરી માટે, અમને / bhagyashree@csrbox.org 
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